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A gyakorlat
címe

Szimulált törvényszékek

Legfontosabb
elemei:

Magyarországon egy bírósági titkárnak legalább egy évig kell bírósági
gyakorlatot folytatnia annak érdekében, hogy tényleges bírói
kinevezésre pályázhasson.
A bírósági titkár gyakorlati ideje alatt köteles részt venni az Igazságügyi
Akadémia által szervezett kötelező képzésen, ideértve a szimulált
bírósági tárgyalásokat is,
amelyekre egyhetes modul keretében kerül sor. A szimulált bírósági
tárgyalásra a Magyar Igazságügyi Akadémián kerül sor, ahol két
oktatóterem állandó jelleggel bírósági tárgyalóteremnek van
berendezve.
A képzésben részt vevő bírósági titkárok egy esettanulmányt kapnak, és
minden szerepet eljátszanak: például büntetőeljárás esetén a sértettet,
a vádlottat, a tanúkat, a védőt, az ügyészt és a bírót (vagy bírói
tanácsot).
A szimulált bírósági tárgyalásokat videóra rögzítik, és az oktató bírák és
pszichológusok segítségével végzett elemzés során visszajátsszák a
résztvevőknek. A képzés végén minden résztvevő megkapja az „első
bírósági tárgyalásáról” szóló DVD-t.

Intézményi
elérhetőségek

Országos Bírósági Hivatal (Magyar Igazságügyi Akadémia)
Postai cím: 1363 Pf.: 24 Budapest, Cím: Szalay u. 16
1055 Budapest
Magyarország
Telefon: + 36 1 354-4100
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Szimulált bírósági tárgyalások

Fax: + 36 1 312-4453
E-mail: obh@obh.birosag.hu
Honlap: http://www.birosag.hu/obh
Egyéb
megjegyzések

A szimulált tárgyalás használata az Unión belül már a nemzeti képzési
intézmények nagy többségében képzési gyakorlatot jelent.
Bár hasonló eredményt más módon is el lehet érni, a leírt mechanizmus
megfelelően felkészíti a résztvevőt a bírósági tárgyalások levezetésére
is. Speciális jellemzői és a résztvevőknek a szimuláció minden
vonatkozásába történő bevonása miatt ezt a gyakorlatot BEVÁLT
GYAKORLATNAK tartjuk.
Ez a gyakorlat átültethető, de életszerűbb lenne, ha a képzési
központokban megfelelő (bírósági tárgyalóteremnek berendezett)
oktatótermek állnának rendelkezésre.

Forrás: Kísérleti projekt – Európai Igazságügyi Képzés: „„1. tétel – Vizsgálat a bírák és ügyészek
képzésének bevált gyakorlatairól”, Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN)
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